MEDEDELING VAN RECHTEN
Aan een niet van zijn vrijheid benomen verdachte
(Algemeen formulier)

Onderstaande informatie dient u te krijgen in een taal die u begrijpt.
Aan u wordt meegedeeld dat u wordt verhoord omdat er een of meerdere aannemelijke redenen
zijn u te verdenken van het plegen of het trachten te plegen van een strafbaar feit.
U hebt het recht om kennis te nemen van welk strafbaar feit u wordt verdacht en van de
vermoedelijke datum en locatie waarop het strafbaar feit is gepleegd.
U hebt het recht op ieder moment de kamer waarin u wordt verhoord te verlaten.
U WORDT TEVENS IN KENNIS GESTELD DAT U HET RECHT HEBT OM:
Verklaringen af te leggen, vragen te beantwoorden of te zwijgen
Wanneer u uw identiteit kenbaar hebt gemaakt, hebt u het recht om tijdens de verhoren:
‐
verklaringen af te leggen,
‐
aan u gestelde vragen te beantwoorden,
‐
te zwijgen.
Bijstand te krijgen van een advocaat
Als het strafbaar feit waarvan u wordt verdacht, een misdrijf betreft waarop een gevangenisstraf
staat, kunt u tijdens uw verhoor of confrontatie bijstand van een advocaat krijgen.
‐
Keuze van de advocaat
U mag vragen om bijstand van een advocaat van uw keuze te krijgen. Indien u geen mogelijkheid
hebt om een advocaat aan te wijzen of indien de door u gekozen advocaat niet bereikt kan worden,
kunt u vragen dat een advocaat door de deken van de orde van advocaten aan u wordt toegewezen.
De kosten zijn voor uw rekening behalve indien u in aanmerking komt voor juridische bijstand. De
voorwaarden hiervoor staan in de aan u overhandigde bijlage.
‐
Bijstand van de advocaat
De advocaat kan:
‐
met u vertrouwelijk overleggen;
‐
aanwezig bij uw verhoren en confrontaties.
U mag besluiten om het verhoor voort te laten zetten zonder de aanwezigheid van uw advocaat.
Bijstand te krijgen van een tolk
Als u het Frans niet spreekt of begrijpt, dan hebt u het recht om gratis te worden bijgestaan door
een tolk tijdens uw verhoren en confrontaties en om met uw advocaat te overleggen.

Inzage te krijgen in bepaalde stukken van uw dossier
Op uw verzoek of dat van uw advocaat mag u vragen om inzage te krijgen in het verslag of de
verslagen van uw verhoren of confrontaties.
Juridisch advies te krijgen
U hebt de mogelijkheid om eventueel gratis juridisch advies te krijgen van een juridisch loket,
waarvan de adressen aan u in een begeleidend document zijn meegedeeld.

